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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته 
حمد وعلـى مهللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا �سم 

 آله وصحبه أجمعین.
 اللهم غفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین. 

 .ألجل ذلك �اب احترام أسماء هللا تعالى وتغییر االسم: "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد 
 هـو إن هللا«: -صـلى هللا علیـه وسـلم-النبـي لـه فقال ،، أنه �ان �كنى أ�ا الحكمشر�حٍ  عن أبي

ي �ـال قال: إن قـومي إذا اختلفـوا فـي شـيء أتـوني، فحكمـت بیـنهم، فرضـف »كمكم، و�لیه الحُ الحَ 
فمـن « قـال: ،قلت: شر�ح، ومسلم، وعبد هللا »فمالك من الولد؟ !ما أحسن هذا«الفر�قین فقال: 

 رواه أبو داود وغیره. »فأنت أبو شر�ح«قلت: شر�ح، قال:  »أكبرهم؟
 فیه مسائل:

 لم �قصد معناه. �كالمٍ  ولو ئهأسماو هللا  األولى: احترام صفات
 الثانیة: تغییر االسم ألجل ذلك.

 ".الثالثة: اختیار أكبر األبناء للكنیة
ه نا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبی

 أجمعین، أما �عد....
" جـل ذلـك�اب احترام أسماء هللا تعالى وتغییر االسـم أل": -رحمه هللا تعـالى–فیقول اإلمام المجدد 

صـفاته، وما یتعلـق �ـه مـن أسـمائه و  -جلَّ وعال-التقدیر والتعظیم، �له وأكمله وأشمله هلل  احترام""
لـوب؛ مـن ُرسـله وأنبیائـه، وشـعائره فتعظیمهـا مـن تقـوى الق -جـلَّ وعـال–وأ�ًضا تعظـیم مـا ُ�حبـه هللا 

 رد دعوة.ألنها مما ُ�حبه هللا و�رتضیه، والتعظیم لهذه الشعائر ینبغي أن �كون واقًعا عملی�ا ال مج
یتنــازل عــن �ــل شــيء، و�عضــهم ألدنــى أمــٍر مــن أمــور  ،فــبعض النــاس ألدنــى ســبب یتعلــق بــدنیاه

ن من أمور اآلخرة تجده ُیهدر صحته وحیاته التـي هـي أعظـم مـا �ملـك، وهـذا مـ الدنیا ُیهدر، ألمرٍ 
 تعظیم هللا وتعظیم شعائره وما ُ�حبه.

شــكا ابــن عبــاس وجًعــا فــي عینیــه، فقــال لــه الطبیــب: ال تســجد عشــرة أ�ــام وأُعالجــك، عشــرة أ�ــام ال 
فـي هـذه المـدة وأنـت  لـو مـت ،تسجد، فذهب �ستشیر أم المؤمنین عائشة، فقالت له: �ا ابن عبـاس

دین لكـن الـ ،ُیالم إذا لم �سجد؟ ال ُیالم ،ال تسجد :ال تسجد؟ الرجل معذور إذا قال له طبیب مسلم
رضـــي هللا عنــــه –فـــامتنع ابـــن عبـــاس مـــن طلـــب الطبیـــب فلـــم ُ�عالجـــه فُكـــف �صـــره  ،رأس المـــال

 هذا یدل على أي شيء؟ یدل على اهتماٍم �الدین وما یتعلق �ه. -وأرضاه
 اللته.العالج ما ُینافي التو�ل، لكن هذا له د ،قال آلحاد الناس أو ُ�طلب منهم أال ُ�عالجواما �ُ 

شــیخ مــن شــیوخنا ُأصــیب �الســرطان فقیــل لــه: تأكــل الثــوم وُضــر�ت لــه مــدة محــددة، فقــال: ال آكــل 
 الثوم وأترك صالة الجماعة.
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 ي �ضر�ونه للمرضى، فقـال:ذي الوآخر ُأصیب �السرطان فُطلب منه أن ُ�عالج �الكیماوي، الكیماو 
 ال أُعالج �الكیماوي وتسقط لحیتي، هذا من التعظیم أو ال؟ غا�ة في التعظیم هذا.

من النـاس ألدنـى سـبب ُیهـدر الواجبـات، وألدنـى سـبب یرتكـب محرمـات، وتـراه �حـرص  ا�ثیرً وتجد 
ال تسـأل «یـره: على الدنیا و�سب الحطام بوسائل محرمـة، وفـي الحـدیث الصـحیح فـي البخـاري وغ

م ندامـٌة یـو فإنهـا حسـرٌة و «وهـذا �شـمل الوال�ـات �لهـا،  ،»اإلمارة فإنها حسرٌة وندامٌة یـوم القیامـة
 واألمثلــة علــى هــذا فــي القــد�م والحــدیث شــاهدة تجــد ،»فــنعم المرضــعة و�ئســت الفاطمــة ،القیامــة

 تولوا على الناس وسیطروا علیهم وظلموهم في النها�ة ُأِذلوا. اُأناسً 
 ي مرثیة أبي البقاء الُّرندي لألندلس التي مطلعها:ف

 لكـــــل شـــــيٍء إذا مـــــا تـــــم نقصـــــانُ 
 

ـــــب العـــــیش إنســـــانُ    فـــــال ُ�غـــــرُّ �طی
 النها�ة؟   فماقال عن الملوك ملوك األندلس لما ضیعوا أمر هللا  

 �ـــاألمس �ـــانوا ملوً�ـــا فـــي أِســـرتهم
 

ــدانُ   ــرِّ ُعب ــوت الكف ــوَم هــم فــي بی  والی
 تجده الیوم �أمر و�نهى، وغًدا في األغالل. »ة و�ئست الفاطمةِنعم المرضع«عبید  

قصـــة البرامكـــة �عرفهـــا الخـــاص والعـــام، ونظائرهـــا فـــي التـــار�خ �ثیـــر، المقصـــود أن المطلـــوب مـــن 
م هللا ـم شـعائر هللا، ومـا �ُ  ،المسلم أن ُ�عظِّ ـم أوامـر هللا، و�حـذر النـواهي، وُ�عظِّ و�كـون  حبـه هللاوُ�عظِّ

 .-علیه الصالة والسالم-ا جاء �ه النبي هواه تبًعا ِلم
 وتقدم في �الم ابن عباس في هذا الكتاب: ولقد صارت عامة مؤاخاة النـاس ألجـل الـدنیا، وهـذا ال

 ؛ ألن مـن أحـب لشـيٍء أ�غـض عنـد فقـده، إال المحبـة هللًئاُ�جدي عن أهلي شیًئا ما ُ�غني عـنهم شـی
 مازالت أسبابها موجودة. فإنها هي الدائمة مازالت موجودة، -جلَّ وعال–

 ."�اب احترام أسماء هللا تعالى وتغییر االسم ألجل ذلك": -رحمه هللا–�قول 
 طالب:.......

 ي �أتیه هذا الرضاع.الدخل الذ »ِنعم المرضعة«
 طالب:.......

الــذي �جنیــه الشــخص مــن اإلمــارة وســائر الوظــائف، لكنــه إذا لــم �ســتعمل هــذه اإلمــارة فیمــا ُیرضــي 
سـمعنا مـن أكثـر مـن شـیخ مـن شـیوخنا  ،ونصر دینه -جلَّ وعال–�توصل �ه إلى مرضاة هللا هللا و 

 -راهمتـ ا�بارً  -اواحدً  امن �قول: لوال األمر �المعروف والنهي عن المنكر ما لبثت في الوظیفة یومً 
 ، �هللا المستعان.ما �كون إن الراتب مراتب �ل هذا زائل وفانٍ  -جلَّ وعال–�كون الهدف هلل 

غیــر  -علیــه الصــالة والســالم-النبــي  "�ــاب احتــرام أســماء هللا تعــالى وتغییــر االســم ألجــل ذلــك"
أســماء مــن صــحابته؛ مــن أجــل مــا تشــتمل علیــه مــن مخالفــٍة شــرعیة، ثــم اســتدل علــى ذلــك �حــدیث 

إن هللا هـو « :-صلى هللا علیه وسـلم–أبي شر�ح الُخزاعي أنه �ان ُ�كنى أ�ا الحكم، فقال له النبي 
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هذا االسم اآلن ُ�طلق على ُأنـاس َحكـم فـالن َحكـم، َحكـم دولـي فـي القضـا�ا، » كمكم، و�لیه الحُ لحَ ا
ـــــمإن هللا هـــــو الحَ «وَحكـــــم ر�اضـــــي، وَحكـــــم �ـــــذا  ـــــي مـــــع استشـــــعار» ك ـــــُم ِإالَّ هللَِِّ { �عن  }ِإِن اْلُحْك

، این و�حكـم بینهمـیرد مثل هذا الكالم، و�ال فالَحكم قد ُ�طلق بین من ُ�صـلح بـین اثنـ ]٥٧[األنعام:
فـي الـدنیا واآلخـرة، وهـذا الُحكـم السـیما فــي  -جـلَّ وعــال–لكـن إذا استشـعرنا أن الُحكـم خـاص �ـاهلل 

وال ُ�عـرف إال  ،وصار هذا �العلم علیـه ،موضع هذا الرجل موضع أبي ُشر�ح یدعونه فیحكم بینهم
 حینئٍذ �حتاج إلى تغییر. ،�ه

 �هللا أعلم، و�ال ،الوقت وطول المدة استقر في نفسه شيءوقد ُیالحظ في هذا الرجل أنه مع طول 
ــِه َوحَ {فاألصــل أن الــذي �حكــم بــین اثنــین ُ�قــال لــه: َحكــم  ــْن َأْهِل ــا ِم ــاْ�َعُثوا َحَكًم ــَف ــا ِم ــاَكًم  }ْن َأْهِلَه

الــذي ُ�صــلح بــین النــاس َحكــم، هــذا الرجــل أبــو شــر�ح ُ�صــلح بــین قومــه إذا حصــل  ]٣٥[النســاء:
 بینهم نزاع.

 :........طالب
 فیه؟     ماذا

 طالب:........
مــن �قضــي �حكــم، لكــن هــل مــن أســماء هللا القاضــي؟ هــو �قضــي بــین العبــاد یــوم القیامــة، �فصــل 

 ال. ااسمً  �كون  بینهم، لكن
 الفـهذا الرجل هل توافرت فیه شروط القضاء لیكون حكًما؟ إذا �ان �حكـم بیـنهم، وُ�لـزمهم �حكمـه 

ـــد أن تتـــوافر فیـــه الشـــروط و�رضـــى �ـــه الطرفـــان،  ،، و�ذا �ـــان �حكـــم بیـــنهم مـــن �ـــاب اإلصـــالحُب
 فاإلصالح مطلوب أن ُتصلح بین اثنین صدقة.   

 طالب:........
 یتراضون.

كـون �وهـذا " قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتـوني، فحكمـت بیـنهم، فرضـي �ـال الفـر�قین"ف
 تتـــوافر الشـــروط الشـــرعیة فـــیمن یتـــواله، ولـــیس �قضـــاء، وُ�وجـــد القضـــاء الملـــزم وال ُبـــد أن اإصـــالحً 

وُ�وجــد اإلصــالح بــین النــاس، و�وجــد أ�ًضــا مــا �فعلــه شــیوخ القبائــل، ولــیس فــیهم مــن الشــروط مــا 
 �قتضي اإللزام �أحكامهم ومع ذلك ُیلِزمون.

 طالب:........
مــون و�كــون ال ُیلِزمــون إلــزام شــیوخ القبائــل ُیلِزمــون و�ال لــو إصــالح ز�ــن اإلصــالح برضــا، فهــم ُیلزِ 

ولذلك تجد �عـض مـن ینتسـب  ]٥٠[المائدة: }َأَفُحْكَم اْلَجاِهِلیَِّة َیْبُغونَ {هذا من �اب حكم الجاهلیة 
إلى هذه القبیلة ُیؤِثر أن �كون الحكم عند شیخ القبیلة ال عند القاضي الُمعین من ِقبل ولي األمر؛ 

زاعـاتهم طر�قـة معینـة مثـل مـا فهـم ألنه �عرف أن عادة هـذا جـرت عادتـه فـي القضـاء بیـنهم وحـل ن
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طر�قتـــه �ـــذا؛ ولـــذلك ُ�فتـــى  -علیـــه الصـــالة والســـالم–المنـــافق أن الیهـــودي طر�قتـــه �ـــذا، والرســـول 
 �منعهم من هذه التدخالت في قبائلهم. ،�المنع

 طالب:........
 في أمور لیست شرعیة منازعات، لكن ُیلِزمون ولیس فیهم من شروط القضاء شيء.

 .طالب:.......
 على طر�قتهم هم جروا على عادات وتقالید ُیلِزمون الناس بها.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 أحیاًنا ُیؤجرون.
 طالب:........

 مرون علیه.آیت
  ."قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بینهم، فرضي �ال الفر�قین"ف

 طالب:........
 نعم .

 طالب:........
ــد؟ !مــا أحســن هــذا«ا فــي قولــه: ســیأتي هــذ ــك مــن الول ألن المســألة ذات شــقین مــن جهــة  »فمال

، و�ن �انــت األســماء منهــا مــا �خــتص �ــاهلل مثــل: هللا ،-جــلَّ وعــال–التســمیة، وأنــه مــن أســماء هللا 
ومـــن  -جـــلَّ وعـــال–والـــرحمن، ورب العـــالمین، وخـــالق الخلـــق أجمعـــین وهكـــذا، هـــذا ُمخـــتص �ـــاهلل 

فیهــا غیــره مثــل الــرحیم، الكــر�م وغیرهــا مــن األســماء المشــتر�ة، لكــن لــو ُســمي األســماء مــا �شــر�ه 
�اســم مــن األســماء المشــتر�ة وُنظــر إلیــه أنــه مــع االســم الصــفة ُ�منــع؛ ألن اللفــظ یــدل علــى اســم، 

 واالسم یتضمن صفة مع....
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

 العز�ز.
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 .]٥١[یوسف: }َقاَلِت اْمَرَأُة اْلَعِز�زِ {ز�ز مصر مثًال هو ع
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 طالب:........
مثـل  -ودعنـا مـن ذلـك شـرع مـن قبلنـا-لكن األسماء المشتر�ة األمر فیها فیه سعة، لكن مثل هـذا 

ان إذا �ـان هـو أبـو الحكـم إذا �ـ ههذا لما تواطئ الناس علیه واستقر فـي نفسـه أنـه أبـو الحكـم، وأنـ
 فما شأنه هو؟الحكم ولده، 

 طالب:........
 لهذه الصفة، فاألمر فیها أشد. لوه أً�اومع ذلك جع

 طالب:........
 من أي وجه؟

 طالب:........
 في قومه فقط؛ ولذلك لو قالوا: قاضي القضاة في بلد �ذا ُمقید هل هذه لیست مطلقة؟

 طالب:........
 خرجت عن النهي. 

لنـاس " �عنـي: �ونـه ُ�صـلح بـین ا»فمالك من الولـد؟ !هذاما أحسن « فقال:، فرضي �ال الفر�قین"
لم، قلت: شر�ح، ومسـ »فمالك من الولد؟«و�رضون ما أحسنه! لكن االسم ُ�غیَّر؛ ولذلك قال له: "

ده، وهـذه �نَّـاه �ـأكبر أوال "»فأنـت أبـو شـر�ح«قلت: شر�ح، قـال:  »فمن أكبرهم؟«قال:  ،وعبد هللا
نَّة.  هي السُّ

كنـى �ـأكبر األوالد؟ قـد �كـون هنـاك سـبب أو وصـف للولـد األصـغر �قتضـي أن لكن هـل یلـزم أن �ُ 
و عبـد وصالح أكبر منه، صالح أكبر مـن عبـد هللا، وُ�نیتـه أبـ ،ُ�كنى �ه، فاإلمام أحمد أبو عبد هللا

 -هـارضـي هللا عن–هللا، وقد ُ�كنـى �اسـٍم لـیس مـن أوالده أو ال ولـد لـه، عائشـة أم عبـد هللا، عائشـة 
�ـره ذإلـى غیـر ذلـك ممـا  ،و�نما من مصاحبة، أبو هر�ـرة ،هللا، وقد تكون ُ�نیته ال من والدةأم عبد 

ر �أٍب أو أم ،أهل العلم  أبو فالن أو أم فالن. ،والُكنیة ما ُصدِّ
 طالب:........

 �الولد �الذ�ر الُكنیة للذ�ر، لكن هناك ال على سبیل المنع.... ،ال ال
 طالب:........
 نت، لكن األصل الولد، واألولى أن �كون األكبر منهم من األوالد.قد ُ�كنون �الب

 طالب:........
 طیب.

 طالب:........
ي رهم النب�أس؛ ألن هناك من الصحا�ة من اسمه الحكم ثالثة أو أر�عة ما غیَّ  هصفة ما فی هما فی

 أقرهم علیها. ،-علیه الصالة والسالم–
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 ما �منع. هما فی ،الصفة ال بولٍد من أوالده ال مانعو�ذا اجتمع لحظ هذه الصفة و�نما ُسمي �
 طالب:........

 ال الِحكمة غیر الُحكم، وفي الصحا�ة حكیم بن حزام وغیره.
 طالب:........
ون مـن قـد �كـ ،شيء؛ ألن األسماء في الغالب عند التسمیة ما ُیالحـظ فیهـا صـفة هأبو حكیم ما فی

 وهو مذموم، وقد ُ�سمى �كر�م وهو من أ�خـل النـاس، ادً ، وقد ُ�سمى ُمحمأجهل الناس واسمه حكیم
 مثل هذا ال یؤثر. ،وهو من أحمق الناس وهكذا اوقد ُ�سمى حكیمً 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 أصل. هما فی
 طالب:........

 مثل: حكیم.
 طالب:........

 نعم ما �ان للمح الصفة، لكن إذا �انت الصفة لیست موجودة أصًال.
ائي، الحـدیث رواه أبـو داود، والنسـ "»فأنـت أبـو شـر�ح«قلت: شر�ح، قـال:  »فمن أكبرهم؟«قال: "

 ورواه أ�ًضا البخاري في (التار�خ واألدب المفرد) وغیرهم، والحدیث صحیح. 
 طالب:........

 �عني من الولد �شمل الذ�ر واألنثى، لكن ما له بنات، لو له بنات عدهن.
 طالب:........

 لكن ما حصل. ،قلنا �هلو حصل 
 طالب:........

تــولى القضــاء،  ااإلمــام أحمــد �ــأبي عبــد هللا؟ ألن صــالحً تكنــى  لمــاذافیــه هضــم لحــق الكبیــر، لكــن 
 وعبد هللا معه في الحدیث، فمثل هذا �كون أقرب إلى القلب.

 طالب:........
حبـة؛ ما �منع مثل اإلمام أحمد مع أن األولى مراعاة الشعور، ومراعاة ما �جلـب المـودة والم هما فی

شيء مـن هـذا، وعلـى  أوألن مثل هذا قد �كون عوًنا للشیطان على الكبیر، فیحصل منه القطیعة 
وهو أعرف �مثل هذه األمور، وأدرى �ما �حصل في أسرته، ولكن هذا  ،كل حال اإلمام أحمد إمام

والكبیـــر  ،، لكـــن اإلمـــام أحمـــد هـــو أشـــهر مـــن تكنـــى �الصـــغیرمـــاذا نقـــول؟ وغیـــره �ثیـــر ،حاصـــلال
 موجود.
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 طالب:........
 فیه؟ماذا 

 طالب:........
 طیب.

 طالب:........
 هذا الواقع �شهد �ه، هل سـمعت �الصـحا�ة أبـو فالنـة؟ ُیوجـد لكـن ُنـدرة مـا �كون...األصـل الـذ�ر،

ُأمامــة بنــت  ، واألصــل ال، "حامــلادر مثــل مــا ُینســب الولــد ألمــهوعلــى مــر التــار�خ تجــد �عنــي نــو 
ز�نب" هذا هو خالف األصل، ولیس معنى هذا أنه �حرم، لكـن األصـل �ـذا أن ُ�كنـى �ـالكبیر مـن 

ُ ِفـي َأْوالدِ {ول عنه أشمل من الذ�ر ؤ ولده الذ�ور، و�ال فالولد المس ظِّ َحـَكِر ِمْثـُل ُ�ـْم ِللـذَّ ُیوِصیُكُم للااَّ
 –هــدهعل المســلمین مــن فهــو شــامل للــذ�ر واألنثــى، لكــن الواقــع واســتعما ]١١[النســاء: }نَثَیــْینِ األُ 

 إلى یومنا هذا هي للذ�ور.   -علیه الصالة والسالم
 طالب:........

 �هللا عندنا الحدیث هذا.
 طالب:........

الفئــام مــن و�ال فكــم مــن امــرأٍة تعــدل  -الجــنس–نعــم جــنس الــذ�ر أشــرف مــن جــنس األنثــى وأفضــل 
 الذ�ور.

 طالب:........
 ولــو �ـان لـه ولـد أكبـر مــن ،مـن النـاس فـي ُعرفنــا وعادتنـا ُ�كنـي الشـخص �اسـم أبیـه اتـرى أن �ثیـرً 

 ي �اسم أبیه، ولو لم �كن له ولد �اسم أبیه.ذال
 طالب:........

ف ث ال ُ�عــر للمالزمــة �حیــ ،عنــدنا �كثــرة فــالن؛ ألن أ�ــاه اســمه فــالن، وقــد ُ�كنــى �ــه لمالزمتــه إ�ــاه
 غیره أو ُ�عرف على قلة وُندرة �حیث ال یثبت اسمه في قلوب الناس.

 طالب:........
ه النــاس ، وعرفــعنــده عیــال وأكبــرهم فــالن ،هــو أبــو فــالن ،هــو اختــار، مــا �حتــاج إلــى اختیــار هــذا

 ه،وال �عرفـــه النـــاس، فُیكنونـــه �مـــن دونـــ ،و�نَّـــوه، قـــد �كـــون فـــالن مـــثًال الكبیـــر �عنـــي لـــیس لـــه شـــأن
 المسألة أسهل مما نتصور إال �قدر ما تجلب من المودة وتنفي من النُّفرة.

 طالب:........
 -علیــه الصــالة والســالم-مــا تغیــر شــيء، �عــض النــاس مــن عامــة النــاس مــن ُ�كنــي النبــي ،ال ال

 �فاطمة، من عوام الناس اللهم صلِّ على أبو فاطمة ما سمعتموه؟ �كثرة �قولون.
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فیــه ســعة إال إذا تضــمن محظــوًرا مثــل هــذا فُیغیــر، وقــد تكــون لــه أكثــر مــن علــى �ــل حــال األمــر 
لـى هـذه إُكنیة، �كون له نساء فكل واحدة لها أوالد، فتجـد األقر�ـون لهـذه ُ�كنونـه بولـدها، والمقر�ـون 

 ُ�كنونه بولدها وهكذا.
 طالب:........

 كل من �نَّاه یرد علیه.
ن هـذا األسماء �عني �ثیر مـا یـتكلم النـاس و�تحـدثوطالب: أحسن هللا إلیك �ا شیخ الضا�ط في 

 االسم فیه محظور وهذا ما فیه محظور؟
ا �اهلل   ،اأو خـال مـن المحظـور �ـأن �كـون لفظـه ممنوًعـ -جلَّ وعـال–إذا خال االسم من �ونه خاص�

 أو خال من التشبه �غیر المسلمین، فمثل هذه األمور ُتمنع ما عدا ذلك.
 ؟طالب: والتز�یة �ا شیخ

ــر النبــي  فقــد التز�یــةأمــا   أســماء �ثیــرة مــن أجــل التز�یــة، لكــن الــذي -علیــه الصــالة والســالم–غیَّ
اسـمه  ءینبغي أن ُیتنبه له وجود أسماء خاصة �اإلناث وُ�سمى بهـا الرجـال مثـل: جو�ر�ـة بـن أسـما

 ، وهذا حصل.ءواسم أبیه من األسماء المختصة �النساء، وُسمى جو�ر�ة بن أسما
 فیوجــدء عنــد العــرب، وعنــد الباد�ــة عنــدنا أســماء قبیحــة �أســماء الحشــرات �ســمون بهــا هنــاك أســما

 ُجعیل وُجر�ذي موجود.
 طالب:........

 جرذان ما هو مثل الجرذي؛ ألنه جرذي وُمصغَّر �عد.
 طالب: �عني هذه یلزم تغییرها األسماء هذه؟

ا، لكــن ال ،هــي قبیحــة ُجحــیش هــذا لمــا طلــع الشــیب لكــن مــا فیهــا شــيء محظــور، ُجحــیش �ثیــر جــد�
 ال؟ أمتقوله: �ا حمار یرضى 

 طالب:........
 ؟اوهو صغیر �ستمر صغیرً  اشاب صارت لحیته بیضاء، وُسمي جحیشً  ،المهم أنه شایب
 طالب: ........

 هذه أمور تحتاج إلى رو�ة و�عادة نظر. ،ال ال 
 األسماء ال ُتباع.فطالب: جهل جهل و�ال 

ب حجتهم في ذلـك أن أسـماء األوالد مـن أجـل األعـداء مـا هـي لهـم، مـن هو جهل، جهل لكن العر 
ء، بهـذه األسـما امـا تجـد غلماًنـ ،لهمأجل األعداء ألعدائهم ولیست لهم، و�قولون: وأسماء غلمانهم 

 وال حظ لها من النظر، لكن هذا تعلیلهم. ،وهي حجٌة واهیة
 طالب:........
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ومــع  ،عاقــل بهــا، أســماء حشــرات حقیــرةُ�ســمي �یــف  أســماء تعجــب توجــدال، �صــلح عنــدهم، �هللا 
ب ذلك ُ�سمي ولده، وفیه تسمیة �التفـاؤل والتشـاؤم �سـمون خیـر البر�ـة، ُ�سـمون شـر البر�ـة، مـن �ـا

حتــى فــي المتقــدمین �فــتح المصــحف وأول �لمــة  ااالســتفتاح �المصــحف �ــالقرآن؛ ألنــه �ــان موجــودً 
 تواجهه ُ�سمي بها.

لشــعوب اإلســالمیة مثــل إندونیســیا وغیرهــا نكتــل إذا جــاء ولــد ُ�ســموه ومــن الطرائــف تســمیة �عــض ا
 ؟ لماذا ،نكتل

 طالب:........
 �سمون شر البر�ة، وخیر البر�ة. ]٦٣[یوسف: }َأَخاَنا َنْكَتلْ {

جاءنا واحد من الطالب قبل ثالثین سـنة محمـد هـالل الكرامـات نجـم السـعادات هـذا اسـمه مـا اسـم 
 أبوه.

 طالب:........
ــا فــالن لمــاذا؟ قــال: لمــا ُوِلــدت اســم ــه: � ه هــو انتهــى الحقــل مــن اســمه مــا جــاء ابــن فــالن، قلنــا ل

ا: �لهـم اختصم الوالد مع الوالدة، فكـان الوالـد ُیر�ـد هـالل الكرامـات، وأمـي ُتر�ـد نجـم السـعادات قـالو 
 مع �عضهم.

 أسماء غر�بة، وفیها ُ�تب مؤلفة، وسمَّوا في القد�م والحدیث ُ�لیب.
 .......طالب:.
 تقوله: �ا �لب ُتقام علیك دعوى. أمموجود 

 �عني صار من األعالم الدارجة على األلسن. ،طالب: ألن الصفة غیر ملحوظة
 طالب:........

 صخر.
 طالب: فخر بنو ُ�لیب.

 إذا قیل" أول البیت. َأَشاَرْت ُ�َلْیٌب ِ�اْألَُكفِّ اَألَصاِ�عُ  "
 طالب:........

 ؟ ماذا 
 .طالب:.......

ل.  كمِّ
 طالب:........

�جلـس الولـد مـدة طو�لـة مـا ُسـمي، وُ�راجعـون  ،على �ـل حـال الغلـو والمبالغـات التـي تحصـل اآلن
 ، واألمر أهون من ذلك، فینظر ما جاء مدحـه فـيالمواقع، و�نظرون في غلو ومبالغات ما لها داعٍ 

 عتني �ه، وما جاء ذمه في الشرع �جتنبه.الشرع فیُ 
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 طالب:........
اآلن �ثـــر هـــذا فـــي اإلنـــاث والـــذ�ور التشـــبه �الكفـــار مـــن الیهـــود والنصـــارى، وهـــذا ال  ،ن التشـــبهمـــ

 ُ�منع من التشبه. ،�جوز
 طالب:........
 العبرة �الشرع.

 طالب:........
 ؟ماذاُ�سمى 

 طالب:........
 المانع؟ ما

 طالب:........
 ال.

 طالب:........
 ند التسمیة المسمي ما یلحظ هذا.شيء؛ ألنه ما ُیلحظ هذا ع هال ال ما فی

 طالب: ننتهي.
 نقرأ؟  أن أنت ودك

 طالب:........
 لعلنا قبل رمضان ننتهي من الكتاب هو والخرقي إن شاء هللا.

 طالب: إن شاء هللا.
 فیه مسائل:: "-رحمه هللا–قال 

 االسم؟ أمة احترام األصل الصف" لم �قصد معناه �كالمٍ  ولو ئهأسماو هللا  األولى: احترام صفات
 طالب:........

ا مــاالســم فُیشــتق منــه صــفة، والصــفة ُ�شــتق منهــا اســم؟ ال، فُیقــال: احتــرام أســماء هللا وصــفاته هــذا 
مت الصفات على األسماء. " یـه؛ هـذا فیـه مـا ف" لـم �قصـد معنـاه �كـالمٍ  ولـو�ضر مثل هذا، فلو ُقدِّ

االحتــرام ال  -علیــه الصــالة والســالم–ألنــه إذا لــم �قصــد واالســم مشــترك مــا حصــل تغییــر مــن ِقبلــه 
وأنـــه واجـــب، التعظـــیم هلل وأســـمائه وصـــفاته هـــذا �لـــه مـــن أوجـــب  ،شـــك وال إشـــكال فـــي االحتـــرام

وجـوب الواجبات، لكن ولو �كالٍم لم �قصد معناه إذا �ان لمجرد المشابهة وال علـى سـبیل اإللـزام وال
 فاألمر مقبول.
 طالب:........

 م هللا من أوجب الواجبات، تعظیمه من أوجب الواجبات.معروف االحترام، لكن تعظی
 طالب:........
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 ما �خالف نحن ال نعطف علیه من معاني االحترام التعظیم، ومن مقتضیات التعظیم االحترام.
هذا �ـالم  �جب تغییره، -جلَّ وعال–فكل اسم فیه تعبید لغیر هللا " الثانیة: تغییر االسم ألجل ذلك"

مــا غیــره، وانتســب إلیــه فقــال:  -علیــه الصــالة والســالم–المطلــب؛ ألن النبــي  ابــن حــزم حاشــا عبــد
مه مـن الـرواة اسـ اوذ�ـروا فـي تـراجم الصـحا�ة شخًصـ »أنا النبـي ال �ـذب، أنـا ابـن عبـد المطلـب«

 عبد المطلب صحابي لم ُ�غیَّر اسمه.
 –النبـي غییـره، ولـم ُ�غیـرائـدة مـن تمـات ال ف مـنأما �ونه لم ُ�غیِّـر اسـم جـده فالـذي مـات ال ُ�غیَّـر، 

 وهذا منهم. ،أحًدا من األموات -علیه الصالة والسالم
أما عبـد المطلـب الـذي ذ�ـروه، فاألصـح فـي اسـمه المطلـب، وال فـرق بـین عبـد المطلـب و�ـین عبـد 

 أي اسم من األسماء التي ُتعبَّد لغیر هللا، عبد مناف مثًال أو عبد شمس.
 طالب:........

علیــه الصـــالة –النبــي  ،�جــب تغییــره فـــي اإلســالم -جــلَّ وعــال–عبَّــد لغیـــر هللا قــال لــك: أي اســم �ُ 
جـــلَّ -غیَّـــر األســـماء التـــي فیهـــا محظـــور، وهـــذا مـــن أشـــد المحظـــورات التعبیـــد لغیـــر هللا  -والســـالم

 . -وعال
 طالب:........

 �عني رقیق؟
 نعم.طالب: 

 ؟فهمت »ال �قل أحد�م: عبدي وأمتي ولیقل: فتاي وفتاتي«
 :........طالب

 �معنى رقیق؟
 طالب:........

 �معنى رقیق یتجنب عبدنا فالن.
 "تغییر االسم ألجل ذلك".

 طالب:........
 ین؟أ

 طالب:........
 ؟منعبد 

 طالب:........
 عبد البر�ة؟

 طالب:........
 �ذلك تعبیٌد لغیر هللا. ،ال  ال
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 طالب:........
 تعبید. إلى عبٌد مبارك ما �خالف وصف ما �صل

 طالب:........
 ما له وجه.

 طالب:........
 فیه؟ماذا 

 طالب:........
 ین أنت؟أ

 طالب:........
 كل هذا ذ�رناه.
 طالب:........

 تسمعه؟  ،اسمع الدرس تعرف
 طالب:........
    اسمع الدرس.

 ســأل -معلیــه الصــالة والســال–ألن النبــي " اختیــار أكبــر األبنــاء للكنیــة :-مــن المســائل- الثالثــة"
النـزاع  فُیختار األكبر، وهذا فیه فوائد: أنه �قطع »فأنت أبو شر�ح«عن األكبر، قال: ُشر�ح، قال: 

 سمیت؟ لماذاأحد ُینافس  هإذا ُسمي �األكبر ما فی
الكبیر �ـفـإذا ُبـدئ  ،»كبِّـر �بِّـر«تقد�م الكبیر، وجاء عنه قولـه:  -علیه الصالة والسالم–وجاء عنه 

تحصــل القطیعــة ومــا ال ُ�حمــد ُبــدئ �غیــره حصــل النــزاع والشــقاق، وقــد  بینمــا لــو ،أحــدینــازع مــا ف
 .عقباه

 طالب:........
 لكن یبذل السبب. ،إذا عجز ال ُ�كلَّف

 طالب:........
 �حاول إلى أن �عجز إذا عجز....

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 .-علیه الصالة والسالم-ما ُ�غیر مثل ما حصل منه ف اإذا �ان میتً 

 طالب:........
 نتسب إلیه.محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب یُ 
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 طالب:........
 .»أنا النبي ال �ذب، أنا ابن عبد المطلب«الرسول ینتسب إلى عبد المطلب  ،میت فعل؟تماذا 

 طالب:........
 وال ُغیِّر واسم نبي.

 ُمبرة ُغیِّر.
 طالب:........
 قد �حتف بهذا االسم من الظروف ما �قتضي تغییره.األصل اإل�احة، لكن  ،ما هي بتوقیفیة
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 اآلن التغییر یترتب علیه آثار �بیرة.
 طالب:........
 وعلیه دیون وارتباطات. ،له دیون  ،علیه لوازم �ثیرة

 طالب: والشهادات.
ســم ممــا �قتضــي الشــرع فــإذا لــم �كــن اال ،وغیــر ذلــك، فــالتغییر مــن حیــث اإلجــراءات فیــه صــعو�ة

 تغییره ففیه إشكال �بیر.
 طالب:........

الد أو  ،و�تزوجهـا عمـه مـن �ـاب المحافظـة علـى األوالد ،وُتطلَّـق أمـه ،�حصل أحیاًنـا أنـه یولـد الولـد
ل ُ�قـال ،الولـد بلـغ السـن النظامیـة ،أخیه، ثـم �حتـاج إلـى دراسـة : مـا فیـذهب �ـه إلـى المدرسـة فُیسـجَّ

، ااســمك؟ علــى أنــه هــو األب الســیما هــذا موجــود فــي الباد�ــة �ثیــرً  مــا، وأنــت اســمه، �قــول: فــالن
 –، فیصیر ابن العم، وفي �عـض الـدول المـرأة ُتنسـب لزوجهـا ا�ثیرً هذا فُیسجلون اسم العم �حصل 

 ینسبون الزوجة لزوجها. -دول حتى مجاورة
  طالب: في مصر مثل جیهان السادات.

 ا ُ�سمون...مصر مثلن ،ال ال ما هو �مصر، ال
 هم.ؤ نساو الحكام  ،طالب: ال

 .الُحكام، نعم
 طالب:........

ا مصـر ُینسـبون لـه؟ ال مـفـي ال ال فیه الشعب �له المرأة منسو�ة لزوجها عندنا هنا قر�ـب، عنـد�م 
 وأیهم...؟ ؟، لكن مصر مثل ما عند�م سعید علي ز�د أیهم األبهفی

 طالب:........
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 كلكم هكذا.
 طالب:........

 د.سعو 
 طالب:........
 هذا من التشبه.
 طالب:........

�كتبـون  ،موجود في �عض األنظمة سواًء �انـت عر�یـة أو غر�یـة فالنـة بنـت فـالن وهـو زوجهـا ،ال
 هكذا.

 طالب:........
 ُ�سمونها �اسم زوجها مجرد ما ُ�عقد النكاح �غیر االسم.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 .ما �جوز ،أعوذ �اهلل

 طالب:........
 غوث؟

 طالب:........
ــــب الصــــوفیة األقطــــاب واألوتــــاد،  ،-جــــلَّ وعــــال-الغــــوث مــــن هللا  والقطــــب مــــن وظــــائف أو مرات

واألنجاب �لها من أوصاف الصـوفیة، جـاء فـي أحادیـث ضـعیفة األوتـاد فـي الشـام، واألقطـاب فـي 
 كذا ما تصح، االسم الشرعي األولیاء، األولیاء شرعي.

  وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صلِّ 


